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Spoločnosť DEXTRADE Žilina, s.r.o. bola založená v roku 1991.
V roku 2006 sme vytvorili obchodnú skupinu zaoberajúcu sa návrhmi a realizáciou detských
ihrísk.
Táto aktivita priniesla čoskoro rozšírenie portfólia našich služieb o komplexné riešenia pre
mestá a obce v oblasti vybavenia detských ihrísk, fitparkov a mestským mobiliárom.
Spolupracujeme s renomovanými a spoľahlivými výrobcami. To nám dnes umožňuje
realizovať projekty v rôznych kategóriach tak po stránke dizajnu, ako aj funkcionality,
použitých materiálov a cenových relácií. Kladieme pri tom dôraz na to, aby sme Vám mohli
ponúknuť optimálne riešenie, s ktorým budete spokojní. V spolupráci s ďalšími dodávateľmi
dokážeme zabezpečiť aj individuálne atypické riešenia, vrátane špeciálnych povrchov
a stavebných prác. Záručný, pozáručný servis a odborné kontroly sú pre nás samozrejmou
súčasťou starostlivosti o zákazníka.
Pre skvalitnenie života a zdravý životný štýl v mestách a obciach ponúkame exteriérové
cvičebné stroje. Fitparky nielen pre seniorov, ale pre všetky generácie si nájdu vďačných
užívateľov v mestských parkoch, rekreačných zariadeniach, či športových areáloch.
Pre zdatnejších dokážeme zrealizovať telocvičňu pod holým nebom - tzv. STREET WORKOUT.
Všetky prvky boli testované akreditovanými certifikačnými autoritami.
Naši zákazníci sa stávajú pre nás obchodnými partnermi. Naša starostlivosť nekončí
podpísaním preberacieho protokolu. Máme záujem na tom, aby s výsledkami našej práce boli
spokojní naši partneri a užívatelia aj po rokoch.
Medzi významných partnerov patria mestá, obce, stavebné spoločnosti, školy, škôlky,
zariadenia cestovného ruchu, kúpaliská, privátny sektor, ale aj domovy pre seniorov a ľudí
s telesným hendikepom.
V tomto prospekte nájdete inšpiráciu, ako by mohlo vyzerať detské ihrisko, alebo fitpark práve
u Vás. Ponuka jednotlivých produktov sa neustále rozširuje o nové prvky. Nie je preto možné
v ňom obsiahnuť všetko, o čo by ste mali záujem. Skúsený tím našich pracovníkov Vám však rád
poradí, ako si vybrať a na čo treba pri tvorbe projektu myslieť.

Viac informácii nájdete na našich webových stránkach:
www.dexplay.sk

hojdačky, preliezky, kolotoče, lanové zostavy, šmýkačky, trampolíny, gymcentrá

www.dexfitpark.sk

exteriérové cvičebné stroje pre všetky vekové kategórie, zostavy pre street workout

www.dexmobiliar.sk lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle, autobusové zastávky, zábrany vjazdu,
prístrešky, picie fontány
041 / 7055 101

info@dextrade.sk

DETSKÉ IHRISKÁ

Široká ponuka celokovových
hracích prvkov pre všetky
vekové kategórie. Kvalitné
spracovanie detailov a
pestré farebné prevedenie
predurčujú ihriská tejto
značky byť dominantnými
v širokom okolí.

Výrobca ponúka dve
varianty celokovového
prevedenia nosných častí:
oceľ, povrchovo upravená
žiarovým zinkovaním
a následne práškovými
farbami, alebo zhotovenie
nosných prvkov z nerezovej
ocele. Spolu s ostatnými
používanými materiálmi
z HDPE, alebo špeciálnych
protišmykových plôch tak
získavajú prvky výnimočnú
trvácnosť s 5 ročnou
zárukou.

Značka Vinci-Play
predstavuje vysoko
inovatívny prístup k vývoju
nových herných zostáv.
Nové konštrukčné riešenia
sa opierajú o využívanie
najmodernejších výrobných
technológii a materiálov.

DETSKÉ IHRISKÁ
V našej ponuke nájdete
jedinečné herné zostavy
DELTOIK pre menšie i väčšie
deti, doplnené o atraktívne
lanové herné prvky ako sú
pyramídy, preliezky,
kolotoče. Zaujímavé sú aj
tématické zostavy preliezok
a trampolíny na
zabudovanie v exteriéri.
Komplexnú ponuku tejto
značky dopĺňajú interiérové
herné kútiky.

Materiálové zloženie:
plast, kov, HDPE

Značka CEMER je zárukou
špičkového dizajnu
a variability prvkov pre
detské ihriská. Svoju
dominanciu v tejto oblasti
potvrdzuje aj získaním
prestížneho ocenenia
REDDOT AWARDS 2014
za dizajn produktovej rady
DELTOIK.

DETSKÉ IHRISKÁ
Pestré, nápadité, bezpečné.
Tak by sa dali charakterizovať hracie prvky značky
KSIL. Mimoriadne široká
ponuka obsahuje snáď
všetky typy herných zostáv,
potrebných pre atraktívne
detské ihrisko. Všetky prvky
si na prvý pohľad získajú
obdiv detí pre svoje farebné
prevedenie a zaujímavý
dizajn. Gymcentrá tejto
značky predstavujú originálne spojenie zábavy
a vylepšovania fyzickej
zdatnosti detí.
Detské ihriská KSIL
reprezentujú prvky vyrobené
na báze dreva. Nosné stĺpy
sú z lepených hranolov zo
sibírskej borovice,
zábradlia, striešky
a podlahy sú vyrobené
z vodovzdornej preglejky.
Šmýkačky z nerezového
plechu dávajú mimoriadnu
trvácnosť prvkom aj
v náročných klimatických
podmienkach.

KSIL, výrobná firma sídliaca
v Petrohrade je najväčším
výrobcom detských ihrísk
v Rusku. Aktívne sa podieľa
aj na tvorbe svetových
a európskych noriem,
upravujúcich povinnosti
výrobcov
a prevádzkovateľov
detských ihrísk s ohľadom
na bezpečnú hru detí.
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Inter - Play obsahuje prvky
určené najmä pre silnejšie
zaťaženie na verejných
priestranstvách. V ponuke
nájdete ojedinelé riešenia
kolotočov, hojdačiek
a preliezačiek pre malých
aj veľkých.

Materiálové zloženie:
celokovové prevedenie
s nadčasovým dizajnom.

Inter-Play je značkou
renomovaného poľského
výrobcu celokovových hracích
prvkov pre detské ihriská.
Stovky realizácií
a najmodernejšie výrobné
technológie sú zárukou dlhej
životnosti a minimálnych
nákladov na prevádzkovanie
detského ihriska.
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Značka ACER KFT je
dobrým riešením pre
zástancov klasiky. Drevené
prvky sú vďaka priaznivej
cene vyhľadávanou voľbou
tam, kde sa o svoje ihrisko
dokáže prevádzkovateľ
postarať. Hojdačky,
preliezačky a šmýkačky sú
tak predurčené do škôlok,
k penziónom alebo aj do
súkromných záhrad.

Prvky ACER KFT sú
vyrobené z nestredového
ihličnatého reziva, lakované
lazúrou. Nosné prvky sa tak
stávajú konštrukčne
stabilnými a odolnými voči
poškodeniu.

ACER KFT je výrobca s viac
ako 20 ročnou tradíciou.
Skúsenosti , zozbierané
počas tejto doby sú
garanciou, že hracie prvky
sú vždy vyrábané
s dôrazom na ich
bezpečnosť.

EXTERIÉROVÉ FITNES STROJE
Najširšia ponuka
exteriérových cvičebných
strojov pre všetky generácie.
Značka Colmex to je viac
ako 500 realizovaných
projektov v rámci ČR a SR.
V ponuke máme desiatky
rôznych typov strojov
v rôznych modelových
radoch.

Značka Colmex predstavuje
rôzne typové rady pre
všetky priestory: klasické
celokovové prevedenie pre
bežné realizácie v mestách,
na sídliskách (CX),
kombináciu oceľ/kompozit
imitujúcu drevo vhodnú pre
parky, lesné cyklotrasy
a pamiatkové rezervácie
(LK) alebo celonerezové
prevedenie, vhodné napr.
pre kúpaliská, aquaparky
a pod. (CE).
Firma Colmex s.r.o. Praha je
dynamická spoločnosť,
ktorá si po krátkom čase
fungovania vydobila vedúcu
pozíciu na českom trhu
v oblasti realizácii fitparkov
a vonkajších posilňovní.
Spoločnosť uvádza
každoročne niekoľko
noviniek v tejto oblasti, ktoré
sú vyvíjané a vyrábané
v spolupráci s odborníkmi
na fyzickú prípravu
športovcov, technológmi
a projektantmi vo výrobnom
závode.

STREET WORKOUT
Fenomén cvičenia vlastnou
váhou vo voľnej prírode, tzv.
STREET WORKOUT nás
inšpiroval spolu s firmou
Colmex k vlastnému vývoju
cvičebných zostáv pre tento
druh športu. V ponuke je
niekoľko typizovaných
zostáv, ale je možná aj
kombinácia jednotlivých
prvkov zostáv tak, aby čo
najlepšie vyhovovala tým,
ktorí sa chcú venovať tejto
záľube.

Zostavy sú vyrobené z
oceľovej konštrukcie tak,
aby bol zaistený vyvážený
pomer medzi cenou
a stabilitou zostavy. Zostavy
je možné podľa potreby aj
kombinovať a povrchovo
upraviť práškovými farbami
podľa želania zákazníka.

Značka Colmex sa hlási
k propagácii zdravého
životného štýlu pre všetky
generácie. Budovanie
STREET WORKOUT PARKov
je dobrá cesta, ako vytvoriť
mladým priestor na
zmysluplné trávenie voľného
času - bez drog a alkoholu.

EXTERIÉROVÉ FITNES STROJE

Exteriérové fitnes stroje
značky Cemer dopĺňajú
našu ponuku pre fitparky
a tréningové zóny pod
holým nebom.

Celokovové prevedenie,
s plastovými prvkami odolné
voči vandalizmu,
poveternostným vplyvom
a UV žiareniu.

Od jednoduchších
projektov, až po veľké
cvičebné zóny, dokáže
CEMER naplniť Vaše
predstavy. Ojedinelá na
našom trhu je aj ponuka
cvičebných strojov pre
menšie deti a telesne
postihnutých.

MESTSKÝ MOBILIÁR
Mestský mobiliár od
špičkových talianskych
dizajnérov z dielne
firmy Euroform K. Winkler
srl. Nechajte sa inšpirovať
nápadmi týchto dizajnérov,
pretavenými do konkrétnych
produktov, ak chcete aby
verejné priestranstvo bolo
vybavené po stránke
estetickej aj funkcionálnej
k spokojnosti všetkých
obyvateľov a návštevníkov
vášho mesta, či obce.

Nadštandardná záruka na
kovové i drevené časti
mobiliáru je garanciou
spokojnosti užívateľov dlhé
roky po ich inštalácii. Preto
sú kovové časti výrobkov
tejto firmy najprv hĺbkovo
galvanizované a následne
striekané práškovou farbou
o hrúbke min. 80 mikrónov.
Drevené časti môžu byť
vyrobené z tvrdých
európskych drevín, alebo
z exotických drevín.
Okrem zastúpenia firmy
Euroform K. Winkler srl.
spolupracujeme aj
s mnohými ďalšími
výrobcami mestského
mobiliáru.
V našej ponuke sa tak
nachádzajú aj prvky
mobiliáru vyrobené z
betónu, recyklovateľných
plastov, kovu, dreva a ich
kombinácii. Ak ste u nás
niečo nenašli, kontatkujte
nás a my urobíme všetko pre
to, aby sme splnili Vaše
očakávania.

Naše realizácie nájdete v mestách a obciach na celom Slovensku:
Turie
Opatovce nad Nitrou
Žiar nad Hronom Dolný Kubín Revúce
Bratislava
Bučany
Horné Orešany
Oščadnica
Ratkovo
Istebné
Hriňová
Ochodnica
Valaská
Partizánske
Divina
Zvolen
Vištuk
Radoľa Stupava
Martin
Chocholná Velčice
Liptovský
Mikuláš
Brodzany Bytča
Tisovec Palárikovo Žilina
Michalovce
Hôrky
Žarnovica
Kočovce Doľany Topoľčany
Borský Mikuláš Nemšová Snina Zemianske Kostoľany
LiptovskýNová
Ondrej
Šaľa
Dubnica Rajec Liptovské Trnava Hôrky
Rohožník Chorvátsky Grob
Kovarce Osádka
Brezno SvederníkDubnica Šamorín
Malinovo
Spišská Nová Ves VrbovSlovenská
nad
Váhom
Ľupča
Košice
Stará Bystrica Senec
Stropkov
Levice
Banská Bystrica Brusno Turzovka
Čilistov
Rabča

Vrbové

Tužina

Stará Ľubovňa

Ovčiarsko

Brezová pod Bradlom
Liptovský
Hrádok
Rimavská
Sobota
Plavnica
Veľké
Kapušany
Nitra Prešov
Vinosady
PršaPartizánske
Porúbka
Stupava
Sabinov Šurany Petrovany Domaša
Považská Bystrica
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